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 .1استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 .2استاد مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن
 .3دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن
تاریخ پذیرش1398/3/20 :

تاریخ دریافت1397/8/21 :

چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر بررسی نقش و اهمیت منابع انسانی در تأمین امنیت استادیومهای فوتبال بود.
روششناسی :این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی بوده و از رویکردهای کیفی و کمی برای جمعآوری دادهها و دستیابی به اهداف
استفاده شده است .در بخش کیفی مصاحبههای نیمهساختاریافتهای با دوازده نفر متخصص انجام شد که بهصورت هدفمند انتخاب
شده بودند .در این مرحله ،پرسشنامهای  17گویهای طراحی شد که در مرحله کمی 144 ،نفر شرکتکننده (شامل افسران پلیس،
متخصصان و سازماندهندگان مسابقات فوتبال ،مدیران استادیوم) بهصورت تصادفی به آن پاسخ دادند .از تحلیل عاملی اکتشافی
و تأییدی برای تحلیل دادههای کمی و آزمون فرضیههای پژوهش استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد منابع انسانی (امنیتی و غیرامنیتی) یکی از عوامل مؤثر بر امنیت استادیومها است .آموزش کارکنان
( P0/05و  )t=13/45و بررسی اعتبار و پیشینه آنها ( P0/05و  ،)t=10/78به ترتیب با بارهای عاملی  0/90و  ،0/78دو
عامل فرعی مربوط به منابع انسانی هستند که در ارتقای امنیت استادیومها مؤثر میباشند.
نتیجهگیری :منابع انسانی مشارکتکننده در برگزاری مسابقات فوتبال میبایست در طول عملیات مسابقه ،نقش و مسئولیت
خود در تأمین امینت استادیوم را درک نمایند .همچنین ،منابع انسانی آموزشدیده و تأییدصالحیتشده میتواند تأمین محیطی
امن و ایمن برای تماشاگران ،ورزشکاران و مسئوالن حاضر در استادیوم را تضمین نماید.
واژههای کلیدی :امنیت ورزشی ،استادیوم فوتبال ،آموزش ،تعیین صالحیت ،کارکنان رویداد.
* نویسنده مسئول :تلفن09144437321 :

E - mail: faraji@azaruniv.ac.ir
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مقدمه
امروزه نقش تأثیرگذار منابع انسانی در فرایند عملیات سازمانها بر هیچکس پوشیده نیست .بهرهبرداری از سرمایهگذاریها و
دستیابی به اهداف و برنامههای پیشبینیشده بستگی کامل به نیروی انسانی توانمند ،کارا و متعهد دارد که نسبت به اهداف و
سیاستهای دستگاه شناخت کامل داشته باشد و با استفاده از یك نظام آموزشی صحیح و جامع بهطور مستمر با دریافت
آموزشهای مورد نیاز ضمن افزایش دانش علمی بر مهارت عملی خود بیفزاید (پورکریمی و همکاران .)1389 ،امروزه دیگر
سرمایههای مادی و طبیعی را بهعنوان یك عامل موفقیت به شمار نمیآورند ،بلکه نقش نیروی انسانی را بهعنوان یك عامل مهم
و اثربخش در تولید فکر و اندیشه در فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و غیره معرفی میکنند .این بدان معنا است که
منابع انسانی موجود در سازمان مهمترین بخش از دروندادهای سازمان هستند که به همراه علم و هنر مدیریت و تجارب و
آموزشهای کسبشده میتوانند تجلیبخش موفقیتها به شمار روند (مشتاقیان و همکاران.)1392 ،
ورزش بهعنوان پدیدهای اجتماعی ،نیروهای پویایی را دربر میگیرد که در کنش متقابل با یکدیگر میتوانند عناصر موجود در
ساختارهای فرهنگی و اجتماعی را تقویت کنند یا آن را به شکل تازهای درآورند .گسترش روزافزون ورزش بهگونهای که میلیونها
نفر انسان در سراسر جهان از ورزشکاران ،مربیان ،داوران و مدیران باشگاهها گرفته تا عکاسان ،خبرنگاران ،متصدیان مطبوعات
ورزشی و دیگر رسانههای گروهی همه و همه در فعالیتهای ورزشی مشغول به کارند .با توجه به بازتاب وسیع برگزاری رویدادهای
ورزشی در رسانههای جمعی امنیت موجود در برگزاری این رویدادها میتواند بهعنوان نمودی از امنیت در سطح جامعه شناخته
شود (کارگر و همکاران .)1395 ،از مهمترین و ضروریترین مسائل پیشروی برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی فرایندهای تأمین
امنیت رویداد است .امنیت از مقوالت بسیار مهم و رایج حیات بشری از گذشتههای دور تا امروز بوده که ضمن پشت سر نهادن
تحوالت عمده در گذر زمان ،نه تنها از اهمیت آن کاسته نشده ،بلکه هرروز بر اهمیت آن نیز افزوده شده و ابعاد وسیعتری یافته
است (صالحی امیری و افشاری نادری .)1390 ،تنها زمانی که قوانین جامعه بر اساس توافق جمعی و رضایت عمومی بهصورت
یك قرارداد اجتماعی مورد تأیید و قبول متقابل افراد جامعه قرار گیرد و منافع ملی بر منافع فردی اولویت یابد ،میتوان به تحقق
نوعی آرامش درونی د ر افراد و آسودگی از تعرض و تهدید اطمینان پیدا کرد .در غیر این صورت ،سیستم امنیتی آن جامعه فاقد
دیواره و الیههای ضربهگیر الزم خواهد بود و در چنین فضایی ،همهچیز و همهکس میتوانند تهدید علیه امنیت اجتماعی تلقی
شوند و ناامنی اجتماعی شکل میگیرد (صالحی امیری و افشاری نادری .)1390 ،مدیریت امنیت ورزشی ،ماهیت و گستره امنیت
ورزشی و مسائل تهدیدکننده رویدادهای ورزشی مثل تروریسم (انگیزه فعالیتهای تروریستی ،شیوههای فعالیت تروریستها و
نیز اثر اقدامات تروریستی) ،بالیای طبیعی و مسائل ازدحام جمعیت در ورزش را مورد مطالعه و بررسی قرار میدهد (هال و
همکاران .)2008 ،تروریسم ،هولیگانیسم و بینظمیهای جمعیت از مهمترین ریسكهای تهدیدکننده رویدادهای ورزشی هستند
(هال و همکاران .)2012،وقوع اینگونه حوادث ناگوار در میادین ورزشی برآیندی از کارکرد حوزههای مختلف اجتماعی ،اقتصادی،
سیاسی و فرهنگی جامعه است (شاه منصوری و مظفری )1385 ،و خاص یك کشور و یا یك رشته ورزشی نیست و در اکثر
کشورهای جهان و تقریباً در همه رشتههای ورزشی به وقوع میپیوندد (امری )2010 ،1اما دامنه و تعدد آن در ورزش فوتبال
بیش از سایر رشتههای ورزشی است (رحمتی و محسنی تبریزی.)1382 ،
آشوبگری و خشونت در رویدادهای ورزشی مسئله جدیدی نیستند .از زمانهای گذشته اقداماتی برای جلوگیری از بروز این
ناآرامیها و تأمین امنیت رویدادهای ورزشی انجام شده و رفتهرفته اشکال جدیدتری به خود گرفته است .البته وظیفه مدیران و
مسئوالن برگزاری رویدادهای ورزشی در زمینه فراهم آوردن محیطی امن برای ورزشکاران ،متصدیان برگزاری رویداد و نیز
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تماشاگران آنچنان آسان نیست .حفظ امنیت و نظم برگزاری رویدادهای ورزشی ،تنها هنگامی محقق میشود که تمامی اجزای
سیستم امنیتی وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند .در این زمینه ،مدیریت موفق زمانی نمایان میشود که تمامی تدابیر و
راهکارها جنبه پیشگیرانه داشته باشند .ضروری است عملکرد تمامی اجزای سیستم امنیتی بهبود یافته و زمینه ارتقای خالقیت
و تواناییهای تمامی متصدیان بهگونهای فراهم شود که با مشارکت آنها زمینه بروز حوادث احتمالی کاهش پیدا کند (جاللی
فراهانی و علیدوست قهفرخی.)1390 ،
محققان در بررسی عوامل مؤثر بر امنیت اماکن و رویدادهای ورزشی به موارد متعددی اشاره کردهاند .کارگر و همکاران ()1395
در پژوهش خود عوامل مؤثر بر امنیت رویدادهای ورزشی را در پنج حوزه زیرساختها ،فناوری ،رسانهها و تبلیغات ،منابع انسانی
و اقدامات فرهنگی دستهبندی نمودند .همتینژاد و همکاران ( )1395نیز زیرساختارهای ورزش فوتبال ،شیوههای محافظت
فیزیکی از استادیومها ،نیروهای انسانی و درنهایت مدیریت و برنامهریزی مسابقات را بهعنوان مهمترین عوامل مؤثر بر امنیت
استادیومهای فوتبال شناسایی و معرفی نمودند .بررسی پیشینه مطالعات صورت گرفته در حوزه امنیت ورزشی نشان میدهد که
یکی از عوامل اثرگذار بر امنیت استادیومهای فوتبال ،کارکنان استادیوم ،پرسنل برگزاری و نیز نیروهای نظامی و انتظامی مسئول
تأمین امنیت استادیوم میباشند (همتینژاد و همکاران .)1395،بهطورکلی پرسنل و کارکنانی که میتوانند در امنیت استادیوم
نقش داشته باشند به دو دسته پرسنل امنیتی (نیروهای نظامی و انتظامی) و غیرامنیتی (کارکنان استادیوم و هیئت فوتبال،
نیروهای آتشنشانی ،اورژانس ،نیروهای داوطلب و غیره) تقسیم میشوند (همتینژاد و همکاران .)1395،بهزعم هال)2010( 1
کلید محافظت از زیرساختارهایی همچون استادیومها و اماکن ورزشی ،آموزش مؤثر کارکنان و پرسنل است .بهتر است کارکنان
سازمانهای ورزشی مسئول برگزاری مسابقات ،نیروهای نظامی و امنیتی و همه کارکنان روز مسابقه اعم از راهنماها ،فروشندهها،
متصدیان بلیت و غیره بهدرستی آموزش ببینند و در مورد خطمشیها و شیوههای تأمین امنیت استادیوم آگاه شده و نقش و
مسئولیت خود در طول عملیات تأمین امنیت استادیوم را بهخوبی درک کنند (هال .)2006 ،به عقیده سیسلك )2009( 2نیز
پرسنل امنیتی ماهر و صدور گواهینامه و تأییدیه برای این کارکنان از عواملی است که امنیت استادیوم را تضمین میکند .آموزش
پرسنل برگزاری و نیز نیروهای امنیتی استادیوم در مورد نحوه رفتار با تماشاگران (هال ،)2010،آموزش پرسنل کنترلکننده ورودی-
های استادیوم در مورد شیوههای بازرسی بدنی و کنترل اعتبارنامه افراد (هال2010،؛ هال ،)2006،آموزش تکنیكهای مدیریت
جمعیت (هال ،2010،اسونسون ،)2012،3آموزش برنامههای مدیریت ریسك و روشهای مقابله با بحران (هال )2006،و درنهایت
آموزش نیروهای امنیتی و پرسنل برگزاری در مورد نحوه برخورد با تهدیدات بمبگذاری و انواع سالحهای کشتارجمعی (هال)2006،
متغیرهایی هستند که در پژوهشهای مختلف به آنها اشاره شده است .در همین زمینه افزایش دانش و آگاهی مسئوالن امنیت
استادیوم از طریق همکاریهای داخلی و بینالمللی (مثل حضور در همایشها و سمینارهای مربوطه و نیز بازدید از استادیومهای
سایر کشورها) میتواند کمكکننده باشد (هال .)2006 ،به عقیده هاوی و کامپل ،)2017( 4نیروهای امنیتی نقش اجتماعی حیاتی
در تأمین امنیت رویدادهای اجتماعی دارند و این در حالی است که معموالً کمترین دستمزد و پرداخت نصیب این قشر میشود؛
بااینحال نیروهای امنیتی ممکن است باارزشترین دارایی افراد برای برگزاری مطمئن رویدادها باشند.
نتایج پژوهش ا ستوت و پیر سون )2006( 5ن شان داد که بین عملکرد نیروی پلیس در کنترل نظم و برقراری امنیت ورز شگاه و
میزان اوباشگگری و خشگونت در اسگتادیومهای ورزشگی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و رفتار پلیس در قبال تماشگاگران ،در بروز
1. Hall
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اوباشگگگری نقش بسگگیار مهم و تعیینکنندهای دارد ،زیرا میتواند هم هواداران را از صگگحنه آشگگوب و درگیری دور کند و هم
تحریكکننده آن باشگگگد .فیلینگری 1و همکاران ( ،)2017در تحقیق خود گزارش دادن که یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در
تجربه حضگگور افراد در ورزشگگگاهها نحوه رفتار و برخورد کارکنان برگزارکننده و نیروهای امنیتی اسگگت .به عقیده این محققان،
رفتار دوستانه کارکنان رویداد در احساس مثبت تماشاگران تأثیر داشته و اغلب تماشاگران در حضور نیروهای امنیتی احساس
امنیت بیشگگتر را گزارش نمودهاند .رمضگگاناوغلو )2012( 2در پژوهش خود به عدم مشگگارکت نیروهای پلیس برقرارکننده امنیت
رویدادها در فعالیتهای آموز شی همچون هماندی شیها و همایشها ا شاره کرده و بر ضرورت آموزش این افراد برای مقابله بهتر
با تماشگگاگران و برقراری امنیت اسگگتادیومهای فوتبال تأکید کرده اسگگت .محمدکاظمی و همکاران ( )1386معتقدند بهبود نحوه
قضاوت داور و عملکرد بازیکنان ،مربیان و نیروی انتظامی ،بر گرایش و بروز رفتار خشونتآمیز تماشاگران اثر بازدارنده به سزایی
خواهد داشگگگت .این محققان گزارش کردند که محدودیتها بهعنوان محرک هایی برای بروز رفتار های تهاجمی عمل میکنند.
رفتار غیراخالقی مربیان ،عملکرد نامناسگگب مدیران باشگگگاه ،عملکرد نامناسگگب لیدرها و قضگگاوتهای نادرسگگت داور از مهمترین
عوامل مؤثر بر بروز رفتار هیجانی شگگدید تماشگگاگران فوتبال در پژوهش وثوقی و خسگگروی نژاد ( )1388و کشگگگر ( )1392بود.
برخی محققین نیز معتقدند که برای مدیریت امنیت در ورزش باید سگگگیسگگگتمی با عنوان «سگگگیسگگگتم آگاهی از امنیت رویداد
ورزشی» طراحی کرد که شامل چهار فرایند ارزیابی ریسك رویداد ،3آموزش و تربیت نیروهای انسانی ،4تمرین و تکرار شیوههای
تأمین امنیت 5و ممیزی یا بازبینی شیوههای تأمین امنیت 6است (هال و همکاران.)2008 ،
بهطورکلی به نظر میرسد وقوع حوادث ناگوار در ورزشگاههای فوتبال حاکی از فضای ناامن این ورزشگاهها برای تماشاگران،
ورزشکاران ،مربیان ،داوران و سایر افراد حاضر در آنها باشد و مشاهده مکرر این حوادث نشاندهنده ضعف و کاستی مسئولین
در پیشگیری و کنترل آن باشد (یوسف .)2016 ،7با توجه به اینکه مشکالت امنیتی و عدم آموزش منابع انسانی برگزارکننده
رویدادهای ورزشی میتوانند تأثیرات نامطلوبی در برگزاری رویدادهای ورزشی بهویژه بر حضور تماشاگران در استادیومها داشته
باشند (جاللی فراهانی )1392 ،و همچنین نظر به اهمیت تأمین امنیت اماکن و رویدادهای ورزشی با توجه به نتایج پژوهشهای
پیشین ،هدف پژوهش حاضر بررسی نقش و اهمیت منابع انسانی در تأمین امنیت استادیومهای فوتبال ایران بود .یافتههای این
پژوهش میتواند به دستاندرکاران و برگزارکنندگان مسابقات فوتبال کمك نماید تا اقدامات مناسب در جهت ارتقای سطح امنیت
استادیومهای فوتبال بهواسطه نیروی انسانی برگزارکننده پیشبینی نموده و نیز هزینههای تأمین امنیت ورزشگاههای فوتبال را
بهطور مناسبی جهتدهی کنند .هرچند پژوهشهای گذشته بهصورت پراکنده به نقش عوامل انسانی در تأمین امنیت محیطهای
ورزشی اشاره کردهاند ،اما پژوهشی که بهصورت جامع و تمام شمول ابعاد انسانی مؤثر بر ارتقای امنیت محیطهای ورزشی و
بهویژه استادیومهای فوتبال ایران را بررسی کند یافت نشده و شکاف پژوهشی موجود در این زمینه محقق را بر آن داشت که به
بررسی نقش و اهمیت منابع انسانی در تأمین امنیت استادیومهای فوتبال ایران بپردازد.

1. Filingeri
2. Ramazanoglu
3. Risk assessment
4. Training
5. Practice
6. Audit
7. Yusoff
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روششناسی
پژوهش حاضر کاربردی بوده و برای دستیابی به اهداف پژوهش از روش پژوهش ترکیبی 1استفاده شد .بخش کیفی پژوهش
شامل دوازده مصاحبه رودرروی 2نیمه ساختاریافته با کارشناسان (یك نفر کارشناس فوتبال ،دو نفر مدیر ورزشگاه فوتبال ،پنج
نفر افسر پلیس و چهار نفر استاد دانشگاه) برای شناسایی عاملهای مؤثر بر امنیت ورزشگاههای فوتبال ایران بود .نمونهگیری در
این مرحله هدفدار بوده و از روش نمونهگیری گلوله برفی 3برای انتخاب اعضای هیئت مصاحبه استفاده شد .کارشناس فوتبال و
مدیران ورزشگاه شرکتکننده در این پژوهش از هیئت فوتبال استان گیالن و کارشناسان امنیتی پژوهش نیز از میان افسران
ارشد نیروی انتظامی استان گیالن (یگانهای ویژه و امداد) که مسئول تأمین امنیت ورزشگاههای فوتبال این استان در روز مسابقه
بوده و با مسائل امنیت ورزشگاههای فوتبال آشنا بودند ،انتخاب شدند .همچنین ،چند نفر از اساتید دانشگاه که در زمینه مدیریت
اماکن و رویدادهای ورزشی و مباحث مربوط به خشونت و پرخاشگری در ورزش متخصص بوده و در این زمینه تألیفاتی داشتند
نیز در پژوهش شرکت کردند .همچنین در این مرحله یافتههای مربوط به هفت مصاحبه با برخی از تماشاگرانی که جهت تماشای
مسابقات فوتبال لیگ برتر ایران در ورزشگاههای فوتبال استان گیالن حضور داشتند ،مورد استفاده قرار گرفت .از این تماشاگران
خواسته شد تا نظرات خود در ارتباط با وضعیت امنیت ورزشگاه و مسائلی که منجر به بروز رفتارهای خشونتآمیز تماشاگران
میشود تشریح نمایند .در این مرحله پرسشنامهای  17گویهای در مقیاس لیکرت شش گزینهای (بدون اهمیت= 0تا خیلی
مهم= )5برای سنجش نقش و اهمیت گویههای مرتبط با پرسنل و کارکنان برگزارکننده مسابقات فوتبال بر ارتقای امنیت
ورزشگاهها طراحی و ساخته شد .هر یك از گویههای پرسشنامه بهصورت مستقیم و یا غیرمستقیم بر امنیت ورزشگاه تأثیر داشتند
و مورد تأیید کارشناسان مرحله اول پژوهش قرار گرفتند.
جامعه آماری مرحله دوم پژوهش (مرحله کمی) شامل مدیران و دستاندرکاران استادیومهای فوتبال ایران ،رؤسا و کارشناسان
هیئتهای فوتبال استانها ،افسران نیروی انتظامی مسئول تأمین امنیت استادیومها در روز مسابقه و نیز اساتید متخصص در
زمینه اماکن و رویدادهای ورزشی و خشونت و پرخاشگری در فوتبال بود که از میان آنها  144شرکتکننده (شامل  40نفر افسر
پلیس 61 ،نفر از سازمان دهندگان مسابقات فوتبال لیگهای ایران در هیئتهای فوتبال استانی و شهرستانی ،هشت نفر از مدیران
ورزشگاههای فوتبال ایران 15 ،نفر از نیروهای امنیتی ورزشگاههای ایران 12 ،نفر از اساتید دانشگاهی متخصص در زمینه مدیریت
اماکن و رویدادهای ورزشی و خشونت و پرخاشگری در ورزش و نیز هفت نفر دیگر بدون اشاره به جایگاه سازمانی خود) به
پرسشنامه طراحیشده در مرحله اول پژوهش پاسخ دادند .نحوه انتخاب نمونه در حوزه افسران پلیس بهصورت در دسترس ،4در
بخش هیئتهای فوتبال بهصورت تصادفی ساده و در بخش متخصصین دانشگاهی ،مدیران و نیروهای امنیتی ورزشگاهها بهصورت
هدفمند بود .دادههای جمعآوریشده با استفاده نرمافزار اسپیاساس نسخه  20تحلیل عاملی اکتشافی شد و پس از عاملبندی
گویهها ،با استفاده از نرمافزار لیزرل نسخه  8/5تحلیل عاملی تأییدی بر روی آنها انجام گرفت.
یافتهها
از میان  144شرکتکننده در این پژوهش  40نفر ( 27/77درصد) جزء افسران نیروی انتظامی (یگانهای ویژه ،امداد و پیشگیری)
و  104نفر ( 72/23درصد) دیگر جزء دستاندرکاران مسابقات فوتبال و نیز کارشناسان و اساتید دانشگاهی بودند .به دلیل مسائل

1. Mixed-method Protocol
2. Face to face
3. Snowball sampling technique
 . 4افسران نیروی انتظامی و یگانهای ویژه استان گیالن با پیگیریهای فراوان به عنوان نمونه دردسترس در تحقیق حاضر شرکت کردند.
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امنیتی ،محقق در جمعآوری اطالعات مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی افسران نیروهای انتظامی با محدودیت مواجه بود
اما در جدول  1توزیع فراوانی کارشناسان و دستاندرکاران مسابقات فوتبال ارائه شده است.
جدول  .1توزیع فراوانی کارشناسان و دستاندرکاران فوتبال بر اساس استان محل خدمت
تعداد افراد شرکتکننده

درصد

نام استان
گیالن

15

14/4

اصفهان

10

9/6

مرکزی

9

8/7

تهران

9

8/7

همدان

8

7/7

فارس

8

7/7

یزد

8

7/7

قم

8

7/7

البرز

7

6/7

خوزستان

7

6/7

کرمان

5

4/8

خراسان شمالی

3

2/9

آذربایجان شرقی

3

2/9

هرمزگان

3

1/9

آذربایجان غربی

1

1

قزوین

1

1

104

100

مجموع

بر اساس اطالعات جدول ،1استان گیالن با  15نفر شرکتکننده بیشترین تعداد شرکتکننده در این پژوهش را داشت .استانهای
آذربایجان غربی و قزوین نیز با یك نفر شرکتکننده در انتهای این فهرست قرار گرفتند.
یافتههای بخش کیفی پژوهش پس از تحلیل محتوای کیفی از نوع عرفی نشان داد ،منابع انسانی (پرسنل و کارکنان رویداد)
برگزارکننده مسابقات فوتبال یکی از عاملهای اصلی مؤثر بر امنیت ورزشگاههای فوتبال ایران است .کارشناسان تحقیق عقیده
داشتند که عالوه بر نیروهای امنیتی ،نیروهای غیرامنیتی (سازماندهندگان مسابقات) هم میتوانند در تأمین امنیت استادیومهای
فوتبال نقش داشته باشند .به نظر برخی از کارشناسان ،نیروهای نظامی و انتظامی حاضر در استادیوم افرادی شناختهشده و با هویت
هستند و مشکلی که وجود دارد ناشناس بودن و عدم تعیین هویت و همینطور عدم صالحیت و شایستگی برخی از افراد زیرمجموعه
برگزارکنندگان همچون افراد توزیعکننده بلیت ،فروشندهها ،نیروهای خدماتی و غیره است .مسئله بعدی عدم آموزش همین افراد
است که در برابر مسائل امنیتی و مشکالت جمعیت تجربه و علم کافی نداشته و بعض ًا خود آنها عامل ایجاد بحران و اغتشاش میشوند.
البته برخی افسران یگان ویژه حاضر در استادیومهای فوتبال در مصاحبه با محقق اذعان داشتند که آنان نیز در خصوص نحوه رفتار
در شرایط اغتشاش و ناامنی در محیطهای ورزشی آموزشهای محدودی داشتهاند و در این زمینه خأل وجود دارد .درنهایت با
جمعبندی مصاحبههای صورت گرفته و نیز مرور پیشینه پژوهش گویههای مربوط به پرسنل و کارکنان شناسایی و در قالب یك
پرسشنامه  17گویهای فهرست شدند .گویههای شناساییشده در ارتباط با نقش و اهمیت منابع انسانی (پرسنل و کارکنان رویداد)
برگزارکننده مسابقات فوتبال بر امنیت ورزشگاههای فوتبال ایران در دو عامل فرعی بررسی صالحیت و اعتبار کارکنان و آموزش
و تمرین آنان دستهبندی شد .پنج گویه مربوط به بررسی سوابق و پیشینه منابع انسانی ( شامل کارکنان و پرسنل استادیوم و
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سایر برگزارکنندگان ،نیروهای داوطلب ،فروشندهها ،متصدیان بلیت و غیره) در عامل صالحیت و اعتبار (گویههای شماره  40تا
 )44و دوازده گویه در مورد آموزش روشهای مختلف کنترل و مدیریت جمعیت ،آشنایی با وظایف خود در هنگام تهدیدات
امنیتی و غیره و نیز تمرین موارد فوق به همه پرسنل و کارکنان اعم از نیروهای انتظامی و امنیتی و نیز کارکنان و برگزارکنندگان
روز مسابقه در عامل آموزش و تمرین (گویههای شماره  45تا  )56قرار گرفت.
در بخش کمی پژوهش از روش تحلیل عاملی اکتشافی (روش تحلیل مؤلفههای اصلی) جهت تعیین عاملهای فرعی مؤثر بر عامل
پرسنل و کارکنان استفاده شد .در تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه ،حداقل بار عاملی مورد قبول برای هر گویه  0/55در نظر
گرفته شد .نتایج آزمون بارتلت مندرج در جدول  2نشان داد که استفاده از تحلیل عاملی مناسب بوده و عاملهای ساختهشده از
اعتبار الزم برخوردارند؛ بنابراین روایی واگرای پرسشنامه مورد تأیید است .میزان ثبات درونی یا پایایی نیز با استفاده از آلفای
کرونباخ برای عامل صالحیت و اعتبار برابر با  0/88و عامل آموزش و تمرین  0/92به دست آمد .نتایج آزمون کایسرگ مایر گ
اولکین نیز نشان داد که تعداد نمونهها برای تحلیل عاملی کفایت دارند (جدول .)2
جدول  .2نتایج آزمون کایسر گ مایر گ اولکین و بارتلت در تحلیل عاملی اکتشافی
بارتلت

KMO
خی دو
0/90

درجه آزادی
سطح معنیداری

1743/13
136
0/001

در تحلیل عاملی مرحله اول ،همه گویههای پرسشنامه نیروی انسانی به دلیل بارهای عاملی باال در فرایند تحلیل باقیمانده و در
دو عامل به نامهای صالحیت و اعتبار و نیز آموزش و تمرین دستهبندی شدند (جدول  .)2گویههای مربوط به هر عامل به
همراه اهمیت آنها از دیدگاه پاسخدهندگان (میانگین و انحراف استاندارد) و بار عاملی مربوط به هر گویه در عامل مربوطه در
جدول  3گزارش شده است.
جدول  .3گویهها و عاملهای پرسشنامه پرسنل و کارکنان
عنوان عامل میزان تبیین اولویت گویه

گویهها

انحراف استاندارد

بار

 ±میانگین

عاملی

4/15 ± 1/06

0/83

4/04 ± 1/07

0/75

4/01 ± 1/13

0/80

فرعی

واریانس

در عامل

صالحیت و
اعتبار

 26/07درصد

1

صدور کارت شناسایی عکسدار برای تمام پرسنل روز بازی ،اصحاب رسانه و غیره

2

استفاده از هولوگرام بر روی کارتهای شناسایی صادره جهت جلوگیری از احتمال جعل
آنها
استفاده همه نیمکتنشینان ،کادر فنی و پرسنل برگزاری بازی از کارت شناسایی خود بهصورت

آموزش و
تمرین

 34/73درصد

3
4

هایلحظات
کارتتمام
صدورآویز در
گردن
شناسایی جدید و متفاوت در هر فصل برای پرسنل برگزاری بازی

3/93 ± 1/06

0/82

5

بررسی سابقۀ همه فروشندهها ،کارکنان استادیوم ،داوطلبین و دستاندرکاران برگزاری
بازی
آموزش پرسنل برگزاری بازی و نیروهای امنیتی در مورد نحوه رفتار با تماشاگران و

3/75 ± 1/09

0/61

4/15 ± 0/91

0/64

2

مهمانان تکنیكهای مدیریت ازدحام جمعیت به نیروهای امنیتی و پرسنل برگزارکننده
آموزش

4/15 ± 0/94

0/71

3

آموزش همه نیروهای امنیتی و پلیس استادیوم در مورد نحوه برخورد با تهدیدات
بمبگذاری و انواع سالحهای شیمیایی ،بیولوژیکی ،تشعشعی ،هستهای و غیره

4/09 ± 0/98

4

آشنا نمودن پرسنل برگزاری بازی رویههای اولیه و اساسی تأمین امنیت استادیوم

4/06 ± 0/81

0/58

5

آشنا نمودن پرسنل برگزاری بازی با شرح وظایف و مسئولیتها

4/05 ± 0/97

0/61

6

آموزش پرسنل کنترلکننده ورودیهای استادیوم در مورد شیوههای بازرسی بدنی و

4/04 ± 0/93

0/65

7

های افراد
اعتبارنامه
کنترل
مدیریت ریسك به کارکنان استادیوم ،پرسنل امنیتی و سایر نهادهای درگیر
آموزش برنامه
در برگزاری بازی

4/02 ± 0/90

0/81

1
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افزایش دانش و آگاهی مسئوالن امنیت استادیوم از طریق همکاریهای داخلی و
بینالمللی (مثل حضور در همایشها و سمینارهای مربوطه و نیز بازدید از استادیومهای
کشورها)
سایر
نیروهای داوطلب ،فروشندهها و افراد راهنما در مورد هشدارهای امنیتی و روش-
آموزش همه

3/94 ± 1/03

0/63

3/90 ± 1/03

0/60

3/84 ± 1/05

0/66
0/76
0/67

10

استادیوم
تمرینتخلیه
های
مدیریت ریسك با مشارکت کارکنان استادیوم ،پرسنل برگزاری و سایر نهادهای
برنامههای
اری بازی
اجرایدر برگز
درگیر
عملیات (مانور) مدیریت بحران و وضعیت اورژانسی و تخلیۀ استادیوم
آزمایشی

3/74 ± 1/04

12

مسابقات
آزمایشیفصل
اجرایاز شروع
پیش
(مانور) تأمین امنیت استادیوم پیش از شروع فصل مسابقات
عملیات

3/70 ± 1/05

11

میزان ثبات درونی یا پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای عاملهای صالحیت و اعتبار کارکنان  ،0/88آموزش
و تمرین کارکنان  0/92به دست آمد .با توجه به ان جام فرایند تحلیل عاملی اکتشافی و قرار گرفتن هر یك از گویهها در یکی از
عاملها ،روایی واگرای 1پرسشنامه نیز تأیید شد.
بر اساس اطالعات جدول  ،3در عامل صالحیت و اعتبار« ،صدور کارت شناسایی عکسدار برای تمام پرسنل روز بازی ،اصحاب
رسانه و غیره» در اولویت باالیی قرار گرفته و با داشتن بیشترین میانگین بهعنوان مهمترین گویه شناخته شد .در این بخش ،گویه
«بررسی سابقۀ همه فروشندهها ،کارکنان استادیوم ،داوطلبین و دستاندرکاران برگزاری بازی» با کسب کمترین میانگین در
اولویت آخر قرار گرفت .در عامل آموزش و تمرین نیز «آموزش پرسنل برگزاری بازی و نیروهای امنیتی در مورد نحوه رفتار با
تماشاگران و مهمانان» و «آموزش تکنیكهای مدیریت ازدحام جمعیت به نیروهای امنیتی و پرسنل برگزارکننده» مهمترین
گویهها بودند .در این عامل ،گویههای «اجرای آزمایشی عملیات (مانور) مدیریت بحران و وضعیت اورژانسی و تخلیۀ استادیوم
پیش از شروع فصل» و «اجرای آزمایشی عملیات (مانور) تأمین امنیت استادیوم پیش از شروع فصل مسابقات» با داشتن کمترین
میانگین در اولویت آخر قرار گرفتند.
یکی از مواردی که پیش از بهکارگیری تحلیل مسیر باید در نظر داشت ،چگونگی توزیع دادههای پژوهش است .برای تعیین نرمال
بودن چند متغیره از ضریب مردیا 2استفاده شد و با توجه به نسبتهای بحرانی بهدستآمده برای هر متغیر ( )2/58< C.Rفرض
عدم طبیعی بودن توزیع دادهها رد شد .از دیگر مفروضات تحلیل مسیر ،عدم وجود همخطی چندگانه 3بین متغیرهای مستقل
است .برای تشخیص وجود هم خطی باید به بررسی دو شاخص عامل تورم واریانس ( )VIF 4و پارامتر تحمل 5پرداخت .با توجه
به جدول عامل تورم واریانس همه متغیرهای مستقل ،کمتر از  10و پارامتر تحمل آنها نیز ،بیشتر از صفر و نزدیك به  1است
که نشان از میزان پایین همخطی بین متغیرهای مستقل دارد (جدول.)4
جدول .4شاخصهای همخطی چندگانه در متغیرهای پیشبینی کننده پرسنل و کارکنان مسابقه
عامل تورم واریانس

پارامتر تحمل

متغیر
صالحیت و اعتبار

1/98

0/50

آموزش و تمرین

1/98

0/50

پس از تحلیل عاملی اکتشافی و شناسایی عاملهای مربوط به منابع انسانی برگزارکننده مسابقه ،از روش مدلسازی معادالت
ساختاری برای تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم و درنهایت ارائه الگو استفاده شد( 6شکل .)1
1. Divergent validity
2. Mardia’s Coefficient
3. Multicollinearity
4. Variance inflation factor
5. Tolerance
 . 6این مقاله گزارش بخشی از یافتههای یك تحقیق جامع در مورد عوامل مؤثر بر امنیت استادیومهای فوتبال است که در آن چهار عامل اصلی مؤثر بر امنیت استادیومها (زیرساختار،
حفاظت فیزیکی ،پرسنل و مدیریت و برنامه ریزی مسابقه) و دوازده عامل فرعی متناظر آنها شناسایی شد .شاخصهای برازش گزارش شده در شکل 1مربوط به یك مدل کلی است
که در مرتبه اول از دوازده عامل فرعی به چهار عامل اصلی و در مرتبه دوم از چهار عامل اصلی به عامل امنیت استادیوم رسیده است.
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حفاظت
فیزیکی
استادیوم

صالحیت و اعتبار
0/79

امنیّت

پرسنل و
کارکنان

استادیوم

0/87

فوتبال

0/90

آموزش و تمرین

زیرساختار

مدیریت و
برنامهریزی
مسابقه

AGFI

GFI

NNFI

NFI

RMSEA

P-value

/df𝑥 2

df

𝑥2

0/85

0/91

0/98

0/97

0/078

0/001

1/86

48

89/40

تحلیل عاملی مرتبه اول

0/95

0/99

0/99

0/99

0/064

0/001

1/58

2

3/16

تحلیل عاملی مرتبه دوم

شکل .1الگوی تأثیرپذیری امنیت ورزشگاه از عامل منابع انسانی (تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم)

در تحلیل عاملی مرتبه اول ،سازه مکنون مرتبه اول (پرسنل و کارکنان) توسط عاملهای فرعی مؤثر بر آن (عاملهای صالحیت
و اعتبار و نیز آموزش و تمرین در این مقاله) تبیین می شود .بر اساس نتایج این بخش عامل فرعی آموزش و تمرین بیشترین
( )0/90و عامل فرعی صالحیت و اعتبار کمترین ( )0/79بار عاملی را برای مؤلفه پرسنل و کارکنان دارد .در تحلیل عاملی مرتبه
دوم نیز سازه مکنون مرتبه دوم (امنیت استادیوم فوتبال) توسط عاملهای مؤثر بر آن (عامل پرسنل و کارکنان در این مقاله)
تبیین میشود (=0/87بار عاملی) .شاخصهای برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتبههای اول و دوم (شکل )1نشان داد که این
مدل دارای اعتبار و روایی مورد قبولی است و این مدل بر اساس شاخصهای فوق تأیید میشود.
با استفاده از نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول ،روایی همگرای 1این الگو نیز قابل بررسی است .برای بررسی روایی همگرا دو
معیار در نظر گرفته میشود ( رامین مهر و چارستاد.)1392 ،
 .1میزان بارهای عاملی برای هر متغیر مکنون (پنهان) که باید بزرگتر از  0/5و در حالت ایدهآل بزرگتر از  0/7باشند .با توجه به
خروجی نرمافزار در حالت استاندارد ،میتوان در شکل  1مالحظه نمود که بارهای عاملی همه عاملهای فرعی جهت تبیین چهار
عامل اصلی (چهار متغیر مکنون مرتبه اول) بزرگتر از  0/7است.
 .2میانگین واریانس استخراجشده ( )AVE 2برای هر متغیر مکنون که باید بزرگتر از  0/5باشد و با استفاده از معادله زیر محاسبه میشود (
رامین مهر و چارستاد:)1392 ،
𝐢𝟐𝛌

معادله  .1معادله محاسبه میانگین واریانس استخراجشده

𝒏

∑

𝟏=𝒊

𝐧

= 𝐄𝐕𝐀lu

𝛌 = iبار عاملی

1. Convergent validity
)2. Average Variance Extracted (AVE
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 = nتعداد متغیرهای آشکار هر متغیر مکنون

با استفاده از معادله فوق میانگین واریانس استخراجشده برای متغیر مکنون پرسنل و کارکنان مسابقه بهصورت زیر محاسبه شد
و با توجه به اینکه مقدار میانگین واریانس استخراجشده در عامل مکنون مرتبه اول بیشتر از  0/5است ،روایی همگرای این سازه
تأیید میشود.
22
)0/78(22 +
(+ )0/90
)(0.78
)(0.90
0.61
0.81
0/61 ++ 0/81
= پرسنلAVE
=
= 0.71
0/71
22
2
2

جهت بررسی روایی تشخیصی 1الگو نیز میانگین واریانس استخراجشده با مربع (توان دوم) همبستگی بین متغیرهای مشاهدهگر مقایسه
شد .در این حالت ،چنانچه میانگین واریانس استخراجشده بزرگتر از مربع ضریب همبستگی بین متغیرها باشد ،روایی تشخیصی برای آن
متغیر وجود دارد (رامین مهر و چارستاد.)1392 ،
جدول  .4مقایسه میانگین واریانس استخراجشده با ضرایب همبستگی متغیرهای عامل پرسنل و کارکنان
متغیر

صالحیت و اعتبار

صالحیت و اعتبار

AVE = 0/71

آموزش و تمرین

R2 = 0/50

آموزش و تمرین
AVE = 0/71

در جدول  4مشاهده میشود که میانگین واریانس استخراجشده ( )AVE = 0/71در سازه پرسنل و کارکنان بیشتر از مربع
ضریب همبستگی میان دو متغیر این سازه یعنی صالحیت و اعتبار و نیز آموزش و تمرین ( )R2 = 0/50است؛ بنابراین سازه
پرسنل و کارکنان نیز در الگوی تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول روایی تشخیصی دارد.
پس از بررسی روایی پرسشنامه ،از معادله زیر نیز برای بررسی پایایی سازه 2استفاده شد؛ قابل ذکر است که پایایی سازه معیاری
برای تعیین سازگاری درونی متغیرهای آشکار یا مشاهدهگر است و بر اساس یك قاعده سرانگشتی مقدار آن باید بزرگتر از 0/7
باشد تا بتوان ادعا کرد که سازگاری درونی یا پایایی سازه وجود دارد (رامینمهر و چارستاد.)1392 ،
2

𝑛

)𝑖(∑𝑖=1 λ

معادله  .2معادله محاسبه پایایی سازه

𝑛

2

𝑛

)𝑖(∑𝑖=1 λ𝑖) +(∑𝑖=1 δ

= 𝑅𝐶

𝛌 = iبار عاملی
 = δiخطای متغیر آشکار
𝟐2
(𝟎.
(𝟕𝟖 ++ 0/90
)𝟎𝟗 𝟎.
𝟐.
𝟐𝟖
)0/78
2/82
=
= 𝟎.0/73
𝟑𝟕
𝟐
2 + (𝟎.
(𝟎.
𝟕𝟖 +
)𝟎𝟗 𝟎.
𝟑𝟗 ++ 𝟎.
)𝟖𝟏
𝟐.2/82
𝟖𝟐 +
𝟓𝟔 𝟎.
)0/78
(+ 0/90
)0/39
(0/18
+ 0/65

= پرسنل𝑹𝑪

با توجه به اینکه اعداد حاصل از معادله پایایی در سازه پرسنل و کارکنان بزرگتر از  0/7هستند ،بنابراین پایایی سازه فوق در
تحلیل عاملی مرتبه اول مورد تأیید قرار میگیرد.

1. Discriminant validity
)2. Construct Reliablity (CR
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نتایج آزمون فرضیههای پژوهش نیز در جدول  5ارائه شده است که بر اساس آن میتوان گفت که عاملهای آموزش و تمرین و
صالحیت و اعتبار بهعنوان متغیر های مستقل بر متغیر منابع انسانی (پرسنل و کارکنان) برگزارکننده مسابقه تأثیر دارند
( )P0/05و بر همین اساس فرضیههای پژوهش مورد تأیید قرار میگیرد .همچنین ،عامل پرسنل و کارکنان نیز بهطور معنیداری
بر امنیت استادیومهای فوتبال تأثیرگذار بود ( .)P0/05همچنین نتایج نشان داد که ضریب تعیین عامل آموزش و تمرین،
صالحیت و اعتبار و پرسنل و کارکنان به ترتیب  0/60 ،0/81و  0/75به دست آمد.
جدول .5نتایج آزمون فرضیههای پژوهش (برگرفته از نتایج تحلیل عاملی تأییدی)
مجذور روابط

بار عاملی

ضریب

چندگانه

استانداردشده

تعیین ()R2

پرسنل و کارکنان



امنیت استادیوم

0/76

0/87

0/75

13/05

صالحیت و اعتبار



پرسنل و کارکنان

0/62

0/78

0/60

10/87

تأیید فرضیه پژوهش

آموزش و تمرین



پرسنل و کارکنان

0/80

0/90

0/81

13/45

تأیید فرضیه پژوهش

متغیر وابسته

متغیر مستقل

آماره تی

نتیجه آزمون فرضیه
تأیید فرضیه پژوهش

نتایج مربوط به آزمون همبستگی اسپیرمن مندرج در جدول  6نیز نشان داد که هر یك از عاملهای فرعی مربوط به منابع انسانی
برگزارکننده مسابقه با یکدیگر ارتباط مثبت و معنیدار دارند.
جدول  .6ارتباط بین عاملهای منابع انسانی برگزارکننده مسابقه
متغیر

میانگین و انحراف استاندارد

صالحیت و اعتبار

3/98 ± 0/90

آموزش و تمرین

3/92 ± 0/78

میزان همبستگی

سطح معنیداری

0/391

0/023

بحث و نتیجهگیری
مهمترین نتیجه پژوهش حاضر این بود که منابع انسانی (پرسنل و کارکنان) برگزارکننده مسابقات فوتبال یکی از عاملهای اصلی
مؤثر بر تأمین امنیت استادیومهای فوتبال است و منظور از پرسنل و کارکنان همه کارکنان (دائمی و موقت) حاضر در استادیومهای
فوتبال جهت برگزاری مسابقات فوتبال است که شامل پرسنل امنیتی (نیروهای نظامی و انتظامی) و غیرامنیتی (کارکنان استادیوم
و هیئت فوتبال ،نیروهای آتشنشانی ،اورژانس ،نیروهای داوطلب و غیره) است .در ارتباط با عامل پرسنل و کارکنان دو عامل
فرعی تحت عنوان بررسی پیشینه ،صالحیت و شایستگی و نیز آموزش و تمرین آنها مورد بحث است .هال ( )2010و میل 1و
همکاران ( )2015کلید محافظت از زیرساختارهایی همچون استادیومها و اماکن ورزشی را آموزش مؤثر کارکنان و پرسنل میدانند
و معتقدند کارکنان سازمان های ورزشی مسئول برگزاری مسابقه (کارکنان هیئت فوتبال و استادیوم) ،نیروهای نظامی و امنیتی
و همه کارکنان روز مسابقه اعم از راهنماها ،فروشندهها ،متصدیان بلیت و غیره بهتر است بهدرستی آموزش ببینند و در مورد
خطمشیها و شیوههای تأمین امنیت استادیوم آگاه بوده و نقش و مسئولیت خود در طول عملیات تأمین امنیت استادیوم را
بهخوبی درک کنند (هال .)2006 ،به عقیده سیسلك ( )2009نیز پرسنل امنیتی ماهر و صدور گواهینامه و تأییدیه برای این
کارکنان از عواملی است که امنیت استادیوم را تضمین میکند .همچنین هال ( )2010پیشنهاد میکند آموزش کارکنان جهت
تأمین امنیت رویداد ورزشی در سه سطح اصلی انجام شود؛ در سطح فوقانی و گروه فرماندهی امنیت ورزش (متشکل از سازمانهای
مختلف همچون مدیریت اماکن ورزشی ،پلیس ،مدیریت امور اضطراری و بحران ،آتشنشانی و خدمات اورژانس پزشکی) آموزشها
1. Mil
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باید در جهت ارتباطات و همکاریهای مؤثر میان سازمانها و گروههای مختلف حاضر در گروه فرماندهی امنیت ورزشی هدایت
شود .کارکنان سطح نظارتی (سطح میانی) باید در زمینه به اجرا درآوردن خطمشیها و رویهها ،سرپرستی برنامههای آموزش و
ارزیابی پرسنل و کارکنان آموزش ببینند .درنهایت  ،کارکنان سطح عملیاتی (همچون مسئوالن پارکینگ استادیوم ،مسئوالن
تأسیسات ،فروشندهها ،کارکنان حاضر در کنار زمین مسابقه و از همه مهمتر نیروهای امنیتی) در مورد نحوه انجاموظیفه در شغل
و جایگاه خود و نحوه کمك به تأمین امنیت استادیوم آموزش میبینند .نیروهای داوطلب در برگزاری رویدادهای ورزشی را نیز
در ارتباط با تأمین امنیت استادیوم وظایف خاصی دارند که بهتر است در آن زمینه آموزشهای الزم را ببینند .در این زمینه،
حقدادی و همکاران ( )1396در تحقیق خود گزارش کردند بااینکه انتخاب و گزینش نیروهای داوطلب توانمند و شایسته در
موفقیت سازمان بسیار تعیینکننده است ،لیکن فقدان آشنایی آنها با محیط درونی سازمان میتواند موجب بروز مشکالتی در
هماهنگی آنها با سایر کارکنان ،ایجاد تعارض های احتمالی و بعض ًا کاهش انگیزه و تعهد سازمانی و خروج آنها از سازمان گردد؛
ازاینرو ،انجام اقداماتی از قبیل آموزشهای توجیهی متمرکز بر اهداف ،خطی مشیها ،قوانین و مقررات ،آموزشهای مستمر
داوطلبان جهت افزایش کیفیت خدمات آنان و نیز تدوین برنامههای آموزشی بر اساس نیازهای داوطلبان ،بتواند به آشنایی بیشتر
داوطلبان با سازمان و بهبود عملکرد آنان و درنهایت حفظ و نگهداری آنها کمك نماید .آموزش پرسنل برگزاری و نیز نیروهای
امنیتی استادیوم در مورد نحوه رفتار با تماشاگران (هال ،)2010،آموزش پرسنل کنترلکننده ورودیهای استادیوم در مورد
شیوههای بازرسی بدنی و کنترل اعتبارنامه افراد (هال2010،؛ هال ،)2006،آموزش تکنیكهای مدیریت جمعیت (هال،2010،
اسونسون ،)2012،آموزش برنامههای مدیریت ریسك و روشهای مقابله با بحران (هال )2006،و درنهایت آموزش نیروهای
امنیتی و پرسنل برگزاری در مورد نحوه برخورد با تهدیدات بمبگذاری و انواع سالحهای کشتارجمعی (هال )2006،متغیرهایی
هستند که در پژوهش حاضر مورد تأیید کارشناسان قرارگرفته و احتماالً توجه به آنها ارتقاء امنیت استادیومهای فوتبال را در
پی خواهد داشت .میل و همکاران ( )2015نیز در مقاله خود آموزش افراد در مشاغل تخصصی مؤثر در فرایند تأمین امنیت اماکن
و رویدادهای ورزشی را مورد تأکید قرار داده و در این زمینه دو نوع آموزش پیش از خدمت و نیز آموزشهای در حین خدمت را
مؤثر میدانند .در همین زمینه افزایش دانش و آگاهی مسئوالن امنیت استادیوم از طریق همکاریهای داخلی و بینالمللی (مثل
حضور در همایشها و سمینارهای مربوطه و نیز بازدید از استادیومهای سایر کشورها) میتواند کمكکننده باشد که این یافته با
نتایج تحقیق هال ( )2006و رمضاناغلو ( )2012همراستا است .همچنین ،میرصفیان و راسخ ( )1397آموزش و توانمندسازی
روانشناختی کارکنان در مدیریت بحران را مورد تأکید قرار میدهند .به عقیده این محققان ارتقاء تواناییهای روانشناختی
کارکنان میتواند عالوه بر گسترش بیشتر عملکردهای شغلی و حرفهای آنان ،بر بازدهی بیشتر آنان در زمان وقوع بحرانها اثرگذار
بوده و در کاهش خسارات سازمانی در ابعاد مالی ،انسانی ،اجتماعی و سیاسی نقش اساسی داشته باشد.
نکته دیگری که در مورد پرسنل و کارکنان باید بدان توجه شود بررسی پیشینه و نیز صالحیت (شایستگی) این افراد و صدور
اعتبارنامه برای ایشان است .به عقیده هال ( ،)2010بهتر است سابقه و پیشینه کارکنانی که مسئول تأمین امنیت استادیوم در
روز مسابقه هستند بررسی و تأیید شود تا از دسترسی افراد ناشناخته به استادیوم پیشگیری کرد .همچنین ،این افراد باید دارای
مجوز کار از سوی مراجع قانونی و نهادهای دولتی باشند (هال .)2010 ،سیسلك ( )2009و پانترا و همکاران ( )2003در پژوهش
خود صدور کارت شناسایی عکسدار برای همه پرسنل برگزاری مسابقات فوتبال مورد تأکید قرار دادهاند .البته باید توجه کرد که
بهزعم محققان پژوهش حاضر ،بررسی صالحیت و پیشینه افراد بیشتر در مورد نیروهای غیرنظامی مشارکتکننده در برگزاری
مسابقه (زیر نظر دستاندرکاران برگزاری مسابقات فوتبال) قابل بحث است؛ زیرا نیروهای نظامی و امنیتی مسئول تأمین امنیت
استادیومهای فوتبال بهنوعی افراد شناختهشده و مشخص هستند و نیازی به بررسی سابقه و پیشینه آنها نیست اما در مورد
نیروهای غیرنظامی بهخصوص فروشندههای استادیوم ،متصدیان بلیت ،راهنماها و غیره این نوع بررسی و نیز صدور کارت شناسایی

190

مدیریت منابع انسانی در ورزش /تابستان  /1398سال  /6شماره 2

عکسدار ضروری به نظر میرسد .بهطورکلی صدور کارت شناسایی عکسدار برای تمام پرسنل روز بازی ،اصحاب رسانه و غیره،
استفاده از هولوگرام بر روی کارتهای شناسایی صادره جهت جلوگیری از احتمال جعل آنها نیز میتواند کمكکننده باشد.
استفاده همه نیمکت نشینان ،کادر فنی و پرسنل برگزاری بازی از کارت شناسایی خود بهصورت گردنآویز در تمام لحظات
کمكرسان مسئوالن تأمین امنیت مسابقه خواهد بود .این مورد در مورد نیمکتنشینان و کادر فنی تیمهای حاضر در لیگ برتر
اجرا میشود اما در مورد برخی از عوامل برگزاری همچون متصدیان بلیت و فروشندهها بهخوبی اجرا نمیشود.
در پژوهش همتینژاد و همکاران ( )1395عوامل اصلی مؤثر بر امنیت استادیومهای فوتبال تحلیل سلسله مراتبی شدند که
درنهایت عامل «پرسنل و کارکنان» در اولویت آخر قرار گرفت .شاید مهمترین برداشتی که از این یافته میتوان داشت این باشد
که اغلب در صورت وقوع حوادث ناگوار در استادیوم (زدوخورد بین تماشاگران و یا سایر حوادثی امنیتی) انگشت اتهام به سمت
نیروهای امنیتی مسئول تأمین امنیت استادیوم نشانه میرود اما بهزعم این محققان اصوالً نیروهای امنیتی باید آخرین کسانی
باشند که مورد مؤاخذه قرار میگیرند؛ زیرا بهزعم مشاهدات عینی و نتایج پژوهشهای صورت گرفته در ایران ،استادیومهای
فوتبال ایران (زیرساختارها) از نظر استانداردهای امنیتی وضعیت مطلوبی ندارند (همتینژاد و همکاران1395 ،؛ خبیری و همکاران،
1389؛ شاه منصوری و مظفری1385 ،؛ الهی و پورآقایی )1383 ،و در این شرایط حتی بهترین نیروهای امنیتی نیز در حفاظت
فیزیکی از این استادیومها و تأمین امنیت آنها دچار مشکل خواهند بود .از سوی دیگر ،به نظر میرسد همین مشکالت
زیرساختاری کار برنامهریزی و مدیریت مسابقه را نیز دچار مشکل کرده و زمینه را برای وقوع حوادث ناگوار بهخصوص مشکالت
مربوط به بینظمیهای جمعیت مستعد کرده است.
باید اذعان کرد تأمین امنیت بهترین و مجهزترین استادیومها در روز مسابقه بدون کارکنان و پرسنل امنیتی خوب و ماهر
غیرممکن خواهد بود؛ بنابراین توجه به گزینش اصولی پرسنل برگزارکننده و آموزش آنها از سوی دستاندرکاران فوتبال و نیز
توجه به آموزش ویژه نیروهای نظامی و امنیتی مسئول تأمین امنیت استادیومهای فوتبال همواره اهمیت خواهد داشت .ضمن
اینکه نیروهای نظامی و امنیتی مسئول تأمین امنیت اجتماعی شهروندان است و در این زمینه باید نهایت تالش خود را بکنند
زیرا در صورت وقوع حوادث امنیتی ناگوار در میادین ورزشی همواره باید پاسخگو باشند.
بهعنوان نتیجهگیری کلی میتوان گفت درنتیجه حوادث ناگواری که در استادیومهای فوتبال در کشورهای مختلف جهان اتفاق
افتاده است ،بهتر است صاحبان و دستاندرکاران استادیومها بر راهکارهای کاهش ریسكها و تهدیدها و نیز توسعه و تدوین
طرحها ،خطمشیها ،رویه ها و اقدامات پیشگیرانه مؤثر جهت افزایش ایمنی و امنیت این استادیومها متمرکز شوند .در همین
زمینه ،به دستاندرکاران استادیومهای فوتبال و سازماندهندگان مسابقات فوتبال ایران پیشنهاد میشود تدابیری اتخاذ شود تا
به لحاظ امنیتی همه کارکنان روز مسابقه اعم از متصدیان بلیت ،راهنماها ،فروشندهها و غیره از کارت شناسایی عکسدار و دارای
هولوگرام بهصورت گردنآویز استفاده نموده و در فرایند جذب آنها سوابق و سوءپیشینه آنها بهدقت مورد توجه قرار دهند.
همچنین ،برای مواجهه و مقابله با هرگونه خطر و تهدید احتمالی در استادیوم ،همه کارکنان روز مسابقه و نیز نیروهای انتظامی
مسئول تأمین امنیت استادیوم آموزش های مخصوص در زمینه کنترل و مدیریت جمعیت ،مدیریت ریسك و بحران ،مقابله با
تهدیدات تروریستی ،تخلیه استادیوم و غیره ببینند و در این زمینهها تمرین داشته باشند.
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Abstract
Objective: This work aimed to investigate the role and importance of human resources in securing
football stadiums.
Methodology: This study was applied in terms of its purpose, and the quantitative and quantitative
approaches were used to collect data and achieve goals. In the qualitative phase, semi-structured
interviews were conducted with twelve experts that were selected purposefully. In this phase, a 17-item
questionnaire was developed that was answered by 144 randomly selected participants (including police
officers, soccer experts, organizers, and stadium managers) in the quantitative phase. The exploratory
and confirmatory factor analysis was used to analyze the quantitative data and test the research
hypothesis.
Results: The results obtained showed that human resources (security and non-security forces) are one
of the main factors affecting the security of the stadiums. Training personnel (t = 13.45, P  0.05) and
credentialing (t = 10.78, P  0.05) them, respectively, with 0.90 and 0.78 loading, are two sub-factors
for human resources that affect enhancement of a stadium security (P  0.05).
Conclusion: Human resources involved in holding football matches should understand their role and
responsibility in securing stadiums during match day operations. Also trained and accredited human
resources could ensure a safe and secure environment for the spectators, athletes, and officials in
stadiums.
Keywords: Sport security, Football stadium, Training, Credentialing, Event staff.
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